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    ВЪТРЕШНИ     ПРАВИЛА 

   на  ОУ „Тома Кърджиев”-Русе 

ЗА  ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  АДМИНИСТРАТИВНОТО  

ОБСЛУЖВАНЕ   

 

         ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. (1) С тези вътрешни правила се урежда организацията на административното 

обслужване и предоставянето на административни услуги в ОУ „Тома Кърджиев”- Русе.  

(2) За неуредените във вътрешните правила въпроси се прилага наредбата за 

административното обслужване и Административнопроцесуалния кодекс. 

Чл. 2. Административното обслужване в РУО - Русе се осъществява при спазване на 

принципите, установени в Административнопроцесуалния кодекс, Закон за защита на 

личните данни, Наредба за административното обслужване както и при гарантиране 

спазването на следните принципи:  

1. качество на предоставяните услуги  

2. равен и лесен достъп на всички потребители до административните услуги и 

до информация за административното обслужване;  

3. различни форми за достъп до административните услуги и информацията за 

тях;  

4. компетентно, любезно и отзивчиво отношение;  

5. изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване 

по предварително разработени и обявени стандарти;  

6. надеждна обратна връзка с потребителите;  

7. измерване и непрекъснато подобряване на качеството на услугите, като 

степен на удовлетвореност на потребителите  

8. утвърждаване на добри практики за обслужване на гражданите с 

приоритетност към лицата в неравностойно положение  



2 

 

Чл. 3. (1) Административно обслужване е всяка дейност по извършване на 

административни услуги от структурите на администрацията и от организации, 

предоставящи обществени услуги. 

(2) Административна услуга е: 

1. издаване на индивидуални административни актове;  

2.  извършване на други административни действия, които представляват 

законен интерес за физическо или юридическо лице; 

3. консултациите, представляващи законен интерес за физическо или 

юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на 

нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване 

на друга административна услуга; 

 

ГЛАВА  ВТОРА 

ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  АДМИНИСТРАТИВНОТО  ОБСЛУЖВАНЕ 

 

   Раздел 1 

ПРИЕМАНЕ  НА  ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Чл. 4.  В ОУ „Тома Кърджиев” – Русе се извършват административни услуги и 

обслужване, свързано с: 

 т. 1. издаване на документи с трудово-правен характер – издаване на УП – 2, 

УП – 3 и други подобни; 

 т. 2. издаване на документи с образователен характер – удостоверения за 

завършен клас, дипломи за основно образование, дубликати, удостоверения за валидиране 

на компетенции, документи за прием в І и V клас, документи за признаване на завършен 

клас /І-VІ/, издадени от училища на чужди държави; 

 т.  3. Предоставяне достъп до обществена информация; 

 т. 4. Административно обслужване с общ характер – жалби, сигнали, 

предложения и др. подобни. 

Чл. 5. (1) Административното обслужване се предоставя във връзка с подадено 

заявление от заинтересованото лице. В заявлението си лицето описва искането си. 

 (2) Заявлението може да бъде подадено в писмена, електронна или устна форма. 

 (3) При подаване на заявление в устна форма се съставя протокол по образец, 

утвърден със заповед на директора на ОУ „Тома Кърджиев” – Русе. Протоколът се съставя от 

определените за това длъжностни лица и задължително се подписва от заявителя. 

Чл. 6. (1) Заявленията за предоставяне на административни услуги и обслужване се 

внасят в деловодството-ЗАС, находящо се в стая №33 на ІІ етаж от училищната сграда.  

 (2) Заявленията по ал. 1 могат да бъдат изпращани чрез лицензиран пощенски 

оператор, съгласно чл. 7, ал. 5 от Наредбата за административното обслужване както и да 

ползват комбиниран начин на заявяване. 

Чл. 7. Заявленията по чл. 6 от настоящите вътрешни правила се регистрират с входящи 

номера от съответните регистрационни дневници. 
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Чл. 8. (1) Заявленията по чл. 6 трябва да съдържат достатъчни данни за заявителя: 

имена, адрес за кореспонденция и др. 

(2) Към заявленията по чл. 6 от настоящите вътрешни правила заявителите прилагат 

копия на всички документи, необходими за осъществяване на административната услуга или 

обслужване. 

 (3) Заявителите могат да не предоставят копия на документи, които са налични и 

следва да бъдат осигурени служебно за нуждите на съответната административна услуга. 

Чл. 9. Заявленията по чл. 6, ал. 1 от настоящите правила се резюлират от директора на 

училището и се предават на съответните служители за изпълнение на административното 

обслужване. 

 Чл. 10. Във връзка с осигуряването на административното обслужване на гражданите 

ЗАС на ОУ „Тома Кърджиев” - Русе: 

1. предоставя информация за административните услуги и обслужване на 

достъпен и разбираем език;  

2. отговаря на запитвания от общ характер и насочва въпросите по 

компетентност до други служители в училището, както и към други административни органи, 

компетентни по въпроса;  

3. разяснява изискванията, на които трябва да отговарят заявлението или 

искането за осъществяване на административната услуга, жалбата, сигналът или 

предложението;  

4. приема заявления и искания, жалби, сигнали и предложения;  

5. приема заявления и регистрира устни запитвания от общ характер;  

6. проверява пълнотата на документацията към всяко заявление, жалба, 

сигнал или предложение, което приема;  

7. дава информация на заинтересованите лица за хода на работата по 

преписката им.  

Раздел 2 

ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  АДМИНИСТРАТИВНИТЕ  УСЛУГИ 

И  АДМИНИСТРАТИВНОТО  ОБСЛУЖВАНЕ 

 

Чл. 11. (1) Изпълнението на административните услуги и обслужване се осъществява 

по реда и в срокове съгласно нормативния акт, който ги урежда. 

(2) ОУ „Тома Кърджиев”– Русе не извършва бързи, експресни и/или други видове 

административни услуги. 

Чл. 12. Изпълнението на административната услуга и обслужване приключва с 

издаването на искания от заявителя документ/документи, изготвени от съответния 

служител/служители на РУО – Русе. 

Чл. 13.  Изготвените документи по заявленията по чл. 6, ал. 1 от настоящите правила 

се предоставят на директора на ОУ „Тома Кърджиев” – Русе за подпис. 

 Чл. 14. Документите, изготвени в отговор на заявления за административни услуги и 

обслужване се регистрират от съответното длъжностно лице в определените за това 

регистрационни книги. 
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Чл. 15. Документите по чл. 14 от настоящите вътрешни правила се изпращат по 

пощата, чрез лицензиран пощенски оператор, съгласно чл. 7, ал. 5 от Наредбата за 

административното обслужване или по електронен път. Документите могат да бъдат 

връчени и лично на заявителя по негово искане в сградата на училището. 

 

Раздел 3 

РАБОТНО  ВРЕМЕ 

 

Чл. 16. (1) Работното време на звеното за приемане на заявления за административни 

услуги и обслужване е непрекъснато от 8.30 до 14.30 часа всеки работен ден. 

 (2) За осигуряване на непрекъснато работно време на звеното за приемане на 

заявления за административни услуги и обслужване началникът издава специална заповед. 

 

ГЛАВА  ТРЕТА 

УПРАВЛЕНИЕ  И  КОНТРОЛ  НА  КАЧЕСТВОТО  НА АДМИНИСТРАТИВНОТО  ОБСЛУЖВАНЕ 

 

Чл. 17. (1) Административното обслужване в ОУ „Тома Кърджиев” се осъществява при 

спазване на общи и собствени стандарти за качество на административното обслужване. 

(2) Общите стандарти са както следва: 

1. при изпълнение на служебните си задължения всеки служител в РИО- 

Русе носи отличителен знак със снимка и данни за имената, длъжността, администрацията и 

звеното, към които принадлежи; 

2. служителите се идентифицират чрез собствено и фамилно име при 

водене на телефонни разговори; 

3. срокът за отговор на запитвания, постъпили по пощата и по 

електронната поща е до 7 дни, а в случаите, когато е необходима проверка на място или 

становище на друг административен орган - до 14 дни; 

4. времето за чакане при получаване на информация и/или обработване 

на документи във връзка с административното обслужване при посещение в училището е не 

повече от 30 мин.; 

5. в служебните помещения, където се осъществява административно 

обслужване, се осигуряват места за сядане и подходящи условия за възрастни хора, 

бременни жени и хора с увреждания.  

(3) Собствените за ОУ „Тома Кърджиев” - Русе стандарти са както следва: 

1. ОУ „Тома Кърджиев” - Русе предоставя предварителна информация за 

извършваните от него административни услуги на официалната си интернет страница: 

htpps//tomakardjiev.idwebbg.com/за запознаване от заинтересованите лица; 

2. когато проверката на място изисква срок по-дълъг от този определен в 

т. 1.3. поради голям обем и сложност на проверката и/или поради пречки за извършване на 

проверката, срокът се определя със заповед на директора на ОУ „Тома Кърджиев” - Русе като 

срокът не може да по-дълъг от 30 календарни дни; 
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3. когато при посещение в ОУ „Тома Кърджиев” - Русе служителят, при 

които идва лицето, изпълнява неотложни служебни ангажименти извън сградата на 

училището, това лице се приема от друг служител . 

Чл. 18. (1) ОУ „Тома Кърджиев” - Русе осигурява повишаване на професионалната 

квалификация на служителите за подобряване на административното обслужване.  

(2) Във връзка с подобряване на административното обслужване се организират 

обучения на служителите с или без откъсване от работа.  

 

   ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА 

ОБЩЕСТВЕН  КОНТРОЛ  НА  КАЧЕСТВОТО  НА АДМИНИСТРАТИВНОТО  ОБСЛУЖВАНЕ  И  

ОБРАТНА  ВРЪЗКА  С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

 

Чл. 19. ОУ „Тома Кърджиев” - Русе поддържа постоянен открит диалог с 

потребителите на своите услуги, в който се вземат предвид становищата относно 

нововъведенията и слабостите в организацията на административното обслужване, както и 

предложенията за подобряването му.  

Чл. 20. (1) ОУ „Тома Кърджиев” - Русе създава и предоставя информация за 

използваните начини за обратна връзка от потребителите.  

(2) Обратната връзка се осъществява чрез събиране и анализ на предложения, 

сигнали, похвали, оплаквания и др.  

(3) Средствата за осъществяване на обратна връзка са анкети, кутия за мнения и 

коментари, интернет връзка, предложения, сигнали, похвали и оплаквания.  

(4) Средствата за осъществяване на обратна връзка се използват и за измерване на 

удовлетвореността на потребителите от предоставяните административни услуги.  

(5) В резултат на получената, анализираната и консултираната информация от 

обратната връзка и от измерването на удовлетвореността се предприемат действия за 

подобряване на административното обслужване.  

 

ГЛАВА   ПЕТА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящите вътрешни правила са утвърдени със Заповед № 565 / 12.04.2019 г.  

§ 2.Допълнения и изменения в настоящите вътрешни правила се извършват със 

заповед на директора на ОУ „Тома Кърджиев” - Русе. 

 

 


